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ّ
جامعة ّ
القديس يوسف ّ
خرجت طالب العلوم والتكنولوجيا
صدى البلد

ّ
ال��ق��دي��س
ج��ام��ع��ة
اح��ت��ف��ل��ت
ّ
يوسف بتخريج طال ب حرم العلوم
والتكنولوجيا في باحة الحرم في
م��ار روك��ز ،بحضور ّرئيس الجامعة
البروفسور سليم دكاش اليسوعي
وضيف الشرف سليم ّإدةّ ،
مؤسس
ّ
للمعدنيات وأحد
متحف “ميم”
مؤسسي شركة موريكس ،وعمداء
الكليات وجمع من األساتذة وأهالي
ّ
الطالب.

إنجاز العمل الكبير

ُ ّ
استهل الحفل بدخول المهندسين
واالختصاصيين من مختلف المهن
ّ
ّ
والتكنولوجية ،ثم النشيد
العلمية
الترحيب بالضيوف
الوطني ،وبعد ّ
ّ
الحاضرين وبالطالب وذويهم ،وجه
ّ
دك ًاش كالمه إلى المتخرجين الجدد
قائال“ :في جامعة ّ
القديس يوسف،
ّ
ً
متواضعا
يتعلم ّالطالب أن يكون
على
وأن يتمتع بروح ّ
واسعة ،تنتشر ّ
امتداد العالم ،ويتعلم كذلك أن يفكر
الكبير”.
بإنجاز العمل ّ
ً
وأض��اف“ :ف��ك��روا دائما بعظمة
العمل وال تصغوا إلى الناس الذين
يقولون لكم ّ
إن األم���ر غير قابل
ّ
لإلنجازً .ألنكم أنجزتم ما كان يبدو
مستحيال في البداية وأنجزتموه
ّ
جي ًدا” .وتابع“ :حضارتنا في القرن
الواحد والعشرين ّ
تشدد على الناحية
ّ
جامعة
الخارجية وعلى المظاهر؛ في
ّ
ّ
القديس يوسف ،أردنا ً
دوما أن نؤكد
ّ
ّ
الداخلية )...(.إن
أهمية الحياة
على

لقطة جامعة للخريجين

ّ
الحقيقي يأتي من الداخل،
سحركم
من الروح والقلب”.
ّ
في
من جهته اختار سليم إد ة ً
كلمته التي ألقاها أن يكون “متفائال.
فالبلد الذي اختبر المحن ،حسب قوله،
ً
صامدا في وسط محيط من
“وما زال
الدمار هو بحد ًذات��ه رسالةً أم��ل”.
ّ
رقمية
وتابع ّإد ة قائال “ :إن ث��ورة
ّ
المالية،
ستحدث في قطاع األسواق
ما سيسمح للشركات والحكومات
والمستثمرين بتبادل رؤوس األموال
وتمويل االقتصاد العالمي ،وستحتاج
ه���ذه ال��ث��ورة إل���ى ق��ط��اع البرمجة
ّ
المعلوماتية .لذلك نحن نطمح إلى أن
ّ
المالية
نكون شركاء قطاع األسواق
في هذه المغامرة ونسعى إلى ًقيادة
جزء من هذه المغامرة انطالقا من
ً
ّ
البشرية
واعتمادا على موارده
لبنان،
المميزة ولدينا مثال على ذلك في
ّ
ّ
اليسوعية التي
كلية الهندسة في
يوازي مستواها مستوى الجامعات

USJ

واآلسيوية”.
الغربية
ّ
ّ
أما كلمة اتحاد جمعيات قدامى
جامعة ّ
القد يس يوسف فقد ألقاها
المهندس عصام الحاج ،الذي ّ
رحب
المتخرجين ُ
ّ
الجدد إلى ال�مئة
بانضمام
ّ
ألف متخر ج من الجامعة وطالبهم
بالحفاظ على البطاقة ال��م� ّ
�وح��دة
ّ
نها
للمتخر جين ا لتي سيستلمو ً
مع شهادتهم ،ألنها “تشكل رمز ا
ّ
لالنتماء إلى الجامعة ّ
وستخولكم
األم،
ّ
متابعة كل جديد له عالقة بالحياة
ّ
الجامعية”.

قسم...

ّ
وبعد كلمة باسم الطال ب ألقاها
جان أشقر من ّ
كلية العلوم وبعدما تال
ّ
ّ
المتخرجين،
ستة طالب ،باسم جميع
ً
بواجباتهم
قسما ّتعهدوا فيه القيام ّ ّ
ونزاهة ،سلم دكاش
المهنية بشرف ّ
ّ
الشهادات إلى الطالب الذين تخرجوا
من عدد من ّ
الكليات والمعاهد.

